
Tot zo 
We starten om 10:00

Je kunt linksonder de chat 
aanklikken en je naam invullen. 

Dan kunnen wij in ieder geval zien 
wie er zijn. 



Bijscholing: 
Omgaan met de 
‘Coronasituatie’

Janco Nolles en Rienk Koeneman



Voorstellen 
• Janco Nolles
• 30 Jaar
• ALO en 

Bewegingswetenschappen
• Docent / Onderzoeker HIS
•Manager Inspanningslab
• Zwemtrainer
•Opleider KNZB opleidingen

•Rienk Koeneman
• 38 Jaar
• CIOS, ALO en fysiotherapie
• Eigenaar Fysiotherapeut praktijk 

Helpman
• Fysiotherapeut OC Drachten



Programma vandaag 

•Uitgangspunten van de bijscholingen

•Korte achtergrond bij welke fysiologische 
processen spelen bij ont-trainen

•Blessure-risico’s en preventie tijdens deze periode

•Taak als vereniging



Uitgangspunten

• Doel van de vereniging is in den beginne: Verenigen 

• Volg alle voorschriften RIVM / Overheid

• Behouden van ‘conditie’ en lichaamsfuncties

• Voorbereiden op wanneer we wel weer mogen zwemmen

• Alles in perspectief

“This too shall pass”



•Korte termijn en lange termijn
•Afname VO2 max, afname bloed volume
•Gevolgen hartslag / slag volume (cardiac output)
•Capilairen nemen af, maar blijft hoger dan mensen die niet trainen
•Pas 2 weken afname in kracht; 7%-12% na 8 tot 12 weken
•Grote afname in flexibiliteit

•“Endurance performance decreases by 4 to 25% after 3-4 weeks.”

Fysiologische gevolgen van het niet trainen



Fysiologische gevolgen van het niet trainen

• Naar Mujika and Padilla, 2000



• 14 Jarige zwemmers: “Stroke rate and stroke index decreased despite 
similar stroke length and index of coordination values”
• The end-of-season cessation of training yielded moderate impairments in age-

group swimmers performance-related energetic and kinematic factors, however 
non-specific physical activities can minimise fitness losses.

• Laffite, Laurent & Vilas-Boas, J. Paulo & Demarle, Alexandre & Silva, José & 
Fernandes, Ricardo & Billat, Veronique. (2004).

Specifiek voor zwemmers



•Een beetje trainen helpt heel erg om het verlies te beperken

•Andere sporten werken voor het cardiovasculaire systeem

•Andere sporten werken niet voor zwem specifieke adaptaties

• Iets doen helpt!

• (Open water zwemmen kan helpen, maar ik zeg voor nu: Niet doen!)

Belangrijkste samenvatting volgende keer



•Sporters doen (school)werk thuis

•Werkplek vaak niet ideaal

•Veel zitten /liggen

•Andere belasting zoals hardlopen

• Lichaamshouding vaak tegengesteld dan dat van zwempositie

• Lichaam bereikt niet meer zwemspecifieke eindstanden in gewrichten.

•Fysieke aanpassingen door het niet zwemmen

•Missen een specifiek trainingsdoel, minder motivatie voor oefeningen

Factoren fysieke klachten



Houding gerelateerde klachten

•Door te lang in eindstanden te hangen kan er een 
verandering in samenstelling van collageen in weke delen 
plaats vinden:
•Stress/ strain
•Stress strain curve
• Initial range of motion/ creep
•Hysteresis
•Door gericht te oefenen kan je deze fenomenen 

ook in je voordeel laten werken
•Belang van houding!!!!!



Facia



Facia lijnen









Invloed van veranderingen in mobiliteit.

•Verminderde strekking van CTO/TWK

•Verminderde rotatie in wervelkolom: mn twk regio

•Verminderde mobiliteit gewrichten (schouder/ heup)

•Aanpassingen in verbindingen tussen gewrichten in facia



Stabiliteit/ Sturing

•Minder beweging dus minder vraag naar sturing en stabiliteit

•Door verkeerde houdingen stabiliteit door eindstanden

•Geen specifieke (zwem)training kan leiden tot verlies van specifieke 
coördinatie (water gevoel).

•Minder bewegen zal niet direct leiden tot instabiliteit of lichamelijke 
klachten



Oefeningen mobiliteit

•Zoeken naar ruimte

•Leren loslaten naar eindstand

•Alleen rekken bij echte verkorting musculatuur

•Artrokinematica heeft invloed op ruimte in gewrichten

•Denk in ketens

•Beginpositie/ eindpositie

•Keep it simple!



Oefeningen stabiliteit

•Wat is stabiliteit?

•Opdracht moet aansluiten aan niveau van de sporter

•Begin bij de romp: core, heup, strekking twk

•Verbinding tussen romp en extremiteit

•Functioneel bewegen geeft beter effect dan geïsoleerd aanspannen.

•Denk in ketens

• Interne focus/ externe focus



Coordinatie/ sturing

•Overlap in mobiliteit en stabiliteit

•Bewuste activiteit

•Elementen als blinderen of metronoom toevoegen



You Can’t Boost Your Immune System, But You Sure Can 
Suppress It!

•Regelmatig bewegen gedurende langere tijd maakt het 
immumsysteem meer robuust
•Als je overdrijft verhoog je de kans op infecties
•Niet lang of hard trainen verhoogt per se het risico; meer
grote veranderingen in je trainingpatroon verhogen het 
risico:
• Meer trainen
• Langer trainen
• Harder/zwaarder trainen

The Growth HQ, 2020



Rol als trainer?
•Vereniging: Verenigen van mensen rond een bepaald nut
•VERENIG
• Contributie?

•Groepsactiviteit met als doel
•Verenigingen
•Welke activiteit dan ook samen doen, samen een doel hebben

•Ontmoeten
• Pubquizen, virtuele spelletjesavonden, clubgeschiedenis of wat dan ook

•Ont-trainen voorkomen
• Cardiovasculaire training helpt (volgende keer meer!)

•Voorbereiden nieuwe seizoen
•Mobiliteit, stabiliteit ➔ Verhaal van Rienk toepassen
•Welke andere zaken kun je nu al aan werken?



Tools

•Jitsi Meet / Zoom / MS Teams / Youtube / Facetime

•Whatsapp

•Tal van andere middelen



Volgende keer

•Afhankelijk van komende dinsdag
•Dieper in op ont-trainen (fysiologie)
•Hoe omgaan met ont-trainen
•Wat is het effect van ‘cross-training’ (niet corssfit)
•Toekomstperspectief (en alles ín perspectief)
•Minioren
• Junioren
• Jeugd
• Senioren

•Teamdynamica in deze situatie



Vragen?

•Succes en gezondheid in deze tijd!


